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 :ب نواقض الوضوء

ًاحلمد  رب العاملني، وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني، نبينا دمحم وعلى آله 
 .وأصحابه أمجعني

 :أما بعد

ا، والدم ً وهي اخلارج من السبيلني مطلق:ب نواقض الوضوء(: يقول املصنف رمحه هللا
ملرأة بشهوة، ومس ٍالكثري وحنوه، وزوال العقل بنوم أو غريه، وأكل حلم ا جلزور، ومس ا

لردة، وهي حتبط األعمال كلها فرج، وتغسيل امليت، وا َجاء  َْأو{:  لقوله تعاىل؛ال َ
ٌأحد َ َمنكم من َ ّ ِّ ِالغائط ُِ ِ َأو المستم النساء َ َ ِّ ُ ُ ْ َ  .)]٤٣(سورة النساء اآلية [ }َْ

ـَ أ:ل النيب ملسو هيلع هللا ىلصئوس وضأ من حلوم اإلبلَن ـ ِِت ِ ِ ُ ُْ ِ َُّ َ َ قال؟َ عم«: َ ـ ْن َ : صحيح مسلم[رواه مسلم » َ
٨٢٨[. 

َوقال َِّكنَّا إذا كنَّا مع رسول ا «: َ ِ ُ ََ َ ُ َُ نزعه ثال إال من جنابة - ملسو هيلع هللا ىلص -ِ ـ ن ٍ يف سفر أمر أن ال  َِ َ ْ ََ َّ ِ ً َ َْ ُ َ ِ ٍَ ََ ْ َ ََ َ َ ِ
وم ـ ن ول و ـ ب ٍْولكن من غائط و َْ َ َ ٍَ َ ْ ٍْ ِ ِ َِ سنن الرتمذي ، ١٥٩: ئيسنن النسا[رواه النسائي » َ

٩٦[(. 

 

 :معىن نواقض الوضوء

ب نواقض الوضوء، وأتى به بعد : أي)ب نواقض الوضوء(: يقول املصنف رمحه هللا  هذا 
قض الشيء مفسده، فالنواقض مجع  الوضوء؛ ألنه يبطله ويفسده، فناقض الشيء مبطله، و

ٌته ومبطالته، فكلما وجد شيء قض، والناقض هو املفسد املبطل، فنواقض الوضوء مفسدا
ومل تصح صالته؛ ألنه حمدث من هذه النواقض َال «:  وقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص،فسد وضوؤه، 

وضأ ـ ت ـ ي قبل ا صالة أحدكم إذا أحدث حىت  ـ َي َ ََّ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َ ْ َ ِ ْ ُُ َ ِْ َ َ  ، )٢( صحيح البخاري [ »ُ
)٦٩٥٤([. 
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 .)وهي اخلارج من السبيلني(: ا فقالدنواقض ذكرها املؤلف رمحه هللا عهذه ال

 

 :نواقض الوضوء مبناها على التوقيف

ًوقبل أن نذكر ذلك عددا كما صنع املؤلف رمحه هللا، ينبغي أن يعلم أن األصل يف النواقض 
ٍالتوقيف، فال يقال يف شيء من األشياء، إنه ينقض الوضوء حىت يقوم الدليل على أنه 

 ما الدليل على ذلك؟، البد :ًضوء مبس النجاسة مثال قيل له ينتقض الو:قض، فمن قال
قض لنطلب دليل قض، ولذلك سنقف مع كل   . ذلكَمن إقامة الدليل على كل 

 . من األدلة بعد ذكره هلذه النواقضًةوقد ذكر املؤلف رمحه هللا مجل

قضًإذ  .ا األصل يف النواقض التوقيف، البد من دليل على كل 

 

 :ًاخلارج من السبيلني مطلقا: لالناقض األو

. )ًاخلارج من السبيلني مطلقا( نواقض الوضوء، : أي)وهي(يقول رمحه هللا يف عدها 
قض :أي؛ )اخلارج من السبيلني( خرج من القبل والدبر، ومجيع اخلارج من الدبر   ما 

ء كان طاهرا أو جنسا، فالريح مثال تنقض الوضوء، املين ينقض ا ًللوضوء، سوا ً ً لوضوء، وقد ً
ما  .قيل بطهار

َّوأما بقية النجاسات كالبول والدم والغائط وما له جرم، كل ذلك ينقض الوضوء، 
ٌفساء أو ضراط«: والدليل على هذا أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال يف احلدث ملا سئل عنه َ ُ َْ ٌ َ صحيح [ »ُ

 .]١٣٥: البخاري

، ملا س  من   فكل خارج؛»ٌفساء أو ضراط« :أل عن احلدث قالَّبل بني ذلك أبو هريرة 
 .السبيلني فإنه ينقض الوضوء، وهذا حمل إمجاع هذا هو الناقض األول
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 :الدم الكثري وحنوه: الناقض الثاين

 دم : أي)الدم( ؛)والدم الكثري وحنوه (: الناقض الثاين الذي ذكره املصنف رمحه هللا قال
غري السبيلني، أما اخلارج من السبيلني، فقد تقدم ذكره يف  اخلارج من )الكثري(اإلنسان، 

 .الناقض األول

خرج من )والدم الكثري( :لكن قوله خرج من غري السبيلني، كما لو أرعف أو   يعين إذا 
خرج منه دم كثري، فإن هذا الدم جنس  جرح ف ٌأذنه، أو من عينه، أو من فمه دم كثري، أو  ٌ ٌ

 .لف رمحه هللاينقض الوضوء على ما ذكره املؤ

ـ ب  ؛)الكثري(فإن مما ينقض الوضوء خروج الدم الكثري من غري السبيلني، واملقصود 
ـيًالفاحش عرفا، وق م فر)الكثري(ده ب قوا يف اخلارج من بدن اإلنسان بني الكثري َّ أل

 .وغريه، فيما إذا كان من غري السبيلني

 

 هل القيء ينقض الوضوء؟

 موضع آخر أن الدم الكثري ال ينقض الوضوء، وأن القيء ال وقد صحح املؤلف رمحه هللا يف
يرد دليل بني ِّينقض الوضوء؛ ألنه مل  ا، واألصل بقاء الطهارة، وما ٌ  على نقض الوضوء 

ن   كما »النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاء فتوضأ«جاء من أن القيء يوجب الطهارة ال دليل فيه، فقد استدلوا 
 إذ الوضوء قد يكون لالستحباب ال ؛ا ال يدل على الوجوبجاء يف السنن، لكن هذ

فالفعل الذي جترد من األمر، يدل على االستحباب يف قول مجهور األصوليني، ؛ للوجوب
ا ما ذكره املؤلف هنا جرى فيه على املذهب، ولعله رجحه يف وقت من األوقات، لكن ًإذ

خيرج من بدن يف االختيارات اجللية، أن  -رمحه هللا  -الذي رجحه  الدم والقيء وحنومها مما 
ذا يكون هذا الناقض ملغي لنظر إىل ترجيح ااإلنسان ال ينقض الوضوء قليله وال كثريه، و  

 .املصنف رمحه هللا، ولعل له قولني رمحه هللا
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 . كالقيء، والصديد والقيح وحنو ذلك، والكالم فيها كالدم: أي)وحنوه(: قال

 :بنوم أو غريهأو تغطيته العقل زوال : الناقض الثالث

 ذهابه، : أي)زوال العقل(. )ٍوزوال العقل بنوم أو غريه(: قال يف الناقض الثالث، قال
ا  ا يدرك األشياء النافعة من العلوم واملعارف، و ا على العبد،  والعقل قوة ونعمة أنعم هللا 

مناط التكليف، فإن غري يصل إىل توقي األضرار والشرور، وهو مناط التكليف، العقل 
ره، وهو ما يكون من اإلنسان من التصرفات  .ُالعاقل ال يكلف، والعقل يعرف 

لكلية، هذه حال وصورة : أي)زوال العقل( :فقوله رمحه هللا َّ ذهابه، وذهابه إما أن يرتفع 
ة كالنوم واإلغماء  لكلي جلنون وحنوه، وإما أن يغطى العقل دون ذهاب  ٍوذلك  ُّوالسكر َّ

 .وحنو ذلك

زوال العقل صورة وهذا من الرفع . )ٍبنوم(: ً اختصارا قالً واحدةًوقد ذكر املؤلف رمحه هللا ل
 .الكلي أو التغطية؟ هذا من التغطية

 ودليل ذلك ما جاء يف حديث صفوان بن عسال )ٍوزوال العقل بنوم أو غريه(: قال رمحه هللا
م إال من جنابة، كنا نكون مع«:  أنه قال نزع خفافنا ثالثة أ  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيأمر أال ن

 .»ٍولكن نتوضأ ومنسح على اخلفاف من غائط وبول ونوم

نان استطلق « :وقد جاء يف حديث معاوية ـ ي مت الع نني وكاء السه فإذا  ـ ي َإن الع ِْ ُ ْ ِ َ َْ َْ َْ ِْ َ َ َ َِ ِ َّ ُ َِ ِ ْ َّ
لوكاء ُا َِ ِ وهذا يدل على أن النوم مظنة احلدث، فلذلك  ])١٧٣٤٢(: دمسند اإلمام أمح[ »ْ

قضا  ألن الشريعة تقيم املظنة مقام املئنة، وهذه قاعدة، أن الشريعة تقيم األمر ؛ًكان 
ًاملظنون مقام احملقق إذا كان غالبا، الشريعة تقيم املظنون مقام احملقق املوجود إذا كان 

 .ًغالبا
ٍ كإغماء وسكر وبنج وحنو ذلك)هأو غري(: مث قال رمحه هللا ٍ ُ. 
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 :أكل حلم اإلبل: الناقض الرابع

لرابع الذي ذكره املصنف رمحه هللا  إن مما ينقض : أي)وأكل حلم اجلزور(: الناقض ا
ء كانت ذات سنام أو كان ت ذات ًالوضوء، أكل حلم اإلبل، على اختالف أنواعها، سوا

 . أو أنثىًسنامني، صغرية كبرية، ذكرا

َإن شئت«: يل ذلك أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن الوضوء من حلم الغنم فقالودل ْ ِ ْ  وسئل عن ،»ِ
عم«: الوضوء من حلم اإلبل، فقال ـ ْن َ  فجزم ملسو هيلع هللا ىلص للوضوء من حلم ]٨٢٨: صحيح مسلم[ »َ

 .اإلبل، وعلق الوضوء من حلم الغنم مبشيئة السائل

قض مام أمحد من هذا أنهفأخذ اإل ٌ جيب الوضوء من حلم اإلبل، وأن أكل حلم اإلبل 
للوضوء، وقد أشار املصنف إىل اختالف أهل العلم يف ذلك، واجلمهور على أن الوضوء 

ًمن حلم اإلبل مستحب ليس واجبا ٌّ. 

لنقض  وهو مذهب احلنابلة، واختيار الشيخ رمحه هللا ال يفرق، منهم من خيصه ،ومن قال 
للحم دوللحم دون غريه، لنقض منهم من خيصه  ا ن غريه، ومنهم من جيعله عام من قال 

ألكل من مجيع أجزاء اإلبل  جلميع أجزائه، فيقول النقض بكل أجزائه، حيصل النقض 
ًسواء من اللحم أو الشحم أو الكرش أو القلب أو املصران أو الكبد؛ ألنه داخل يف حكم 

 .بني أجزائه البد من دليل، وهذا القول هو األصوباللحم، ويف لفظه ومعناه، والتفريق 

ن حلم اإلبل ينقض الوضوء، فإنه يعم كل أجزائه بال استثناء، فتخصيص الكبد  َّإذا قيل 
ا ال تنقض الوضوء، ال دليل عليه  .واملصارين وحنوها 

 



  منصة أسوار املعرفة                                                        » الطهارة من منهج السالكني«كتاب : املرحلة األوىل 
 

 

  

                               aswaralm٣refa.com » منصة أسوار املعرفة                                    » ٦  

 : مس املرأة بشهوة:الناقض اخلامس

ملرأة بشهوة( :رمحه هللاخلامس من نواقض الوضوء اليت ذكرها املؤلف   مما : أي)ُّومس ا
قض، واستدل لذلك بقول  ملرأة بلذة وشهوة، فإنه  ملرأة بشهوة، ملس ا َّينقض الوضوء ملس ا ُ

َأو المستم النساء{: هللا تعاىل َ ِّ ُ ُ ْ َ  وقد اختلف املفسرون رمحهم هللا ،])٤٣(سورة النساء اآلية [ }َْ
ِّأو المستم الن{ :معىن قولهيف  ُ ُ ْ َ َساءَْ ليد، أم أن  هل املراد اجلماع}َ ملراد اللمس  ، أم أن ا

ملراد اللمس الذ قض من املذي وحنوه وهو اللمس بشهوةيا  ؟ يكون مظنة خروج 

ًواملصنف رمحه هللا محل اآلية على هذا املعىن، وجعل ذلك أوىل ما يدخل يف اآلية مجعا بني 
 لكن ذلك مقيد ،ملرأة مما يوجب الوضوءاآلية واألحاديث، فإن اآلية دلت على أن ملس ا

 .مبا إذا كان لشهوة

 .ٌّفإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عنه أنه مس بعض نسائه، لكنه مل يتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص، وذاك أنه مس ال شهوة فيه

 

 :مس الفرج: الناقض السادس

فرج، قال فرج(: السادس من نواقض الوضوء مس ال فرج امل)ومس ال راد به القبل،  وال
يراد به القبل:وبعضهم قال فرج  َإذا « : حلديث؛ القبل والدبر، ولكن الصحيح أن مس ال ِ

وضأ ـ ت ـ ي ل ـ ف رجه  ـ ْأفضى أحدكم بيده إىل ف َّ َ َ َ َ ََْ َِ ِ ِْ َْ ِ ِ ِ ُ ُ َ ََ ِّب الوضوء من مس : سنن النسائي[ »ْ َ ْ ِ ِ ُ ُ ْ
لذكر  ِا َ من مس « :لها للذكر يف قوً وقد جاء ذلك خمصص،]٤٤٩: حديث رقم) ٢٧٥(َّ

 . يف حديث بسرة بنت صفوان»ذكره فليتوضأ

ء كان بشهوة أو مل يكن لشهوة  .ًوهذا يف ظاهر كالم املؤلف على إطالقه سوا
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رج ال ينقض الوضوء إال إذا كان بشهوة ف  وهذا هو األقرب إىل ،والقول الثاين أن مس ال
َإمنا هو بضعة منك«:  قالالصواب، فقد جاء يف حديث طلق بن علي، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ْ ِ ٌ َ ْ َ َ ُ مسند [ »ََِّ

صحيح أو :  خالصة حكم احملدث،١٦٧٢٢: حديث طلق بن على حديث رقم: أمحد
 .]حسن

 

 :تغسيل امليت: الناقض السابع

َّ إن مما ينقض الوضوء، غسل : أي)وتغسيل امليت(: مث قال املصنف يف ذكر الناقض السابع
، الذي رواه أمحد وأصحاب السنن، قال النيب صلى  امليت، واألصل فيه حديث أيب هريرة 

وضأ«: هللا عليه وسلم ـ ت ـ ي ل ـ ف غتسل ومن محله  ـ ي ل ـ ف ْمن غسل الميت  َّ َ َ ََ ْ َ َ ْ َْ َْ َُ ََ َ َ َْ ِ ْ َ ِّ ْ َ َّ سنن أيب [ »َ
 ولذلك ؛ وهذا احلديث فيه نظر، من حيث ثبوته، وكذلك من حيث داللته]٣١٦٣: داود

قضا للوضوء، حىت يقوم الدليل على ذلكالصحيح أن تغسيل امليت فإن النيب صلى ؛ ً ليس 
ن غسل امليت إ :ٌهللا عليه وسلم مل يثبت عنه شيء يف هذا، واحلديث لو عملنا بظاهره لقلنا

غتسل«: يوجب الغسل وليس الوضوء فقط، لقوله ـ ي ل ـ ف ْمن غسل الميت  ِ َْ َ ْ ََْ َ ِّ َ ْ َ َّ ومل يقل»َ  : 
ـ«فليتوضأ،  ف َومن محله  ُ ََ َ ْ َ وضأَ ـ ت ـ ي ْل َّ َ َ َ  .]٣١٦٣: سنن أيب داود[ »ْ

 

 :الردة: الناقض الثامن

لردة(:  اليت ذكرها املؤلف الردة، قالالثامن من النواقض لرجوع عن )وا لردة هي ا  وا
قضة  اإلسالم، واخلروج عن دين اإلسالم، مبكفر من املكفرات القولية أو العملية، فالردة 

ا حتبط كل عمل ومنه الطه ا حتبط الطهارة، ودليل ذلك أن هللا أخرب للوضوء؛ أل ارة، فإ
شركت ليحبطن عملك{: حباطها العمل قال َلئن أ ُ ََ َ َّ َ َ ْْ َ ََ َْ ْ َ لزمر اآلية [ }ِ :  قال])٦٥(سورة ا

عملون{ ـ ي هم ما كانوا  ـ ن شركوا حلبط ع َولو أ ُ ََ َْ َ َ َُ َ ُْ ُ ْ َْ ِ َ َ َ  فالردة حتبط ])٨٨(سورة األنعام اآلية [ }َْ
 .رةالعمل ومنه الطها
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 :أدلة ما ذكره املؤلف من النواقض

 : فقالًة رمحه هللا، ذكر أدلَّالنواقض ومجلتها مثانية فيما عداملصنف رمحه هللا بعد أن ذكر 
َجاء َْأو{: لقوله تعاىل( َأحد منكم من َ ِّ ُِ ٌ َ َالغائط أو المستم النساء َ َ ِّ ِ ُِ ُ ْ َ َْ  اآلية  سورة النساء[ }َ
 : وهذا دليل لناقضني))]٤٣(

 .ًالناقض األول اخلارج من السبيلني مطلقا؛ ألنه ال يكون إال يف الغائط -

ملرأة بشهوة -  .ومس ا

ـَ أ:ل النيب ملسو هيلع هللا ىلصئوقال س( وضأ من حلوم اإلبلَن ـ ِِت ِ ِ ُ ُْ ِ ُ َّ َ َ قال؟َ عم«: َ ـ ْن َ  )]٨٢٨: صحيح مسلم[ »َ
كل حلم اجلزور  .وهذا دليل على النقض 

ِولك «:وقال يف اخلفني( ومََ ـ ول ون ـ ب ٍْن من غائط و َْ َ ٍَ َ ْ ٍْ ِ رواه ] ١٥٩: سنن النسائي[» َِ
لزائد يف هذا قوله)النسائي والرتمذي وصححه ، رواه النسائي والرتمذي »ونوم« : ا

 .وصححه
ًومن هنا يتبني أن املؤلف مل يستوعب كل ما ذكره من النواقض استدالال، إمنا ذكر دليل 

ومل يذكر البقية  وأكل حلم ،لذي ذكره هو اخلارج من السبيلني ا.أربع نواقض فقط، 
ملرأة بشهوة، أربع نواقض ذكر أدلتها،، وزوال العقل، والنوم،اإلبل  ،وترك الباقي  ومس ا

 .ًوذلك اختصارا

 

 :ب ما يوجب الغسل

لرحيم لرحم ا  والصالة والسالم على أشرف األنبياء ،واحلمد  رب العاملني، بسم هللا ا
ملرسلني  .ٍحممد وعلى آله وصحبه أمجعني نبينا ؛وا

 .اللهم اغفر لنا ولشيخنا واحلاضرين ومجيع املسلمني
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 وهي ؛ب ما يوجب الغسل وصفته، وجيب الغسل من اجلنابة(: قال املؤلف رمحه هللا تعاىل
لتقاء اخلتانني، وخروج دم احليض والنفاس، وموت غري  ٍإنزال املين بوطء أو غريه أو 

با فاطهروا{: سالم الكافر، قال تعاىلالشهيد، وإ ـ ن ْوإن كنتم ج ُ َّ َّ َ ً ُُ ْ ُ ُ سورة املائدة اآلية  [}َِ
قربوهن حىت يطهرن{: وقال تعاىل، )]٦( ـ ت َوال  ْ ُ ْ َ َُّ ُ َ ْ ََ مركم  َ ُفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أ َُ َ َ َْ ُ ْ ِ َّ ُ ُ ََْ ََ ْ َّ َ َ ِ
 . إذا اغتسل: أي. اآلية)]٢٢٢(سورة البقرة اآلية [ }َُّا

لغسل من تغسيل امليت، وأمر من أسلم أن يغتسلوقد أ  .)مر النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 نبينا دمحم وعلى آله ؛ للعاملنيًاحلمد  رب العاملني، وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة
 .وأصحابه أمجعني

 :أما بعد

 : هذا الباب متضمن ملوضوعني)ب ما يوجب الغسل وصفته(: يقول املصنف رمحه هللا

 . موجبات الغسل، يعين األمور اليت تقتضي الغسل، اليت توجبه:املوضوع األول

 . صفة الغسل:والثاين

 

 :معىن الغسل وأنواعه

ابتدأ املصنف رمحه هللا بذكر موجبات الغسل، والغسل هو إفاضة املاء على البدن، وهو 
ُوإن ك{: الطهارة الكربى اليت جاء ذكرها يف القرآن يف قوله تعاىل ا فاطهرواَِ ب ـ ن ْنتم ج ُ َّ َّ َ ً ُُ ْ ُ{ 

وهذا التطهر له حاالن، إما واجب وإما مستحب، البحث يف ، ])٦(سورة املائدة اآلية [
 ولذلك ذكر جبة، فيما ذكره املصنف رمحه هللا؛هذا الباب إمنا هو يف األغسال الوا

ا الغسل امل طلوب املوجبات، وأشار إىل بعض املستحبات، مث ذكر الصفة اليت يتحقق 
 .على وجه الكمال، وعلى وجه اإلجزاء، هذا ما يف هذا الباب
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 :موجبات الغسل

 ما يقتضيه، وموجبات الغسل، ذكر املصنف : أي)ب ما يوجب الغسل(: يقول رمحه هللا
إلمجاع، ومثة سادس فيه خالف  .ًرمحه هللا مجلة منها، وهي مخسة 

 :اإلمجاع منعقد على أن

 .بلذة يوجب الغسلًخروج املين دافقا • 

نزال: الثاين•  فرج ولو مل يكن إ  .إيالج احلشفة يف ال

 .احليض: الثالث• 

لرابع•   .النفاس: ا

 .املوت يف غري الشهيد: اخلامس•

 . وهذا هو املختلف فيه،اإلسالم: السادس• 

 

 :اجلنابة: من موجبات الغسل

لغسل من (: ولههذه موجبات الغسل يف اجلملة، وقد ذكرها املصنف رمحه هللا بق وجيب 
لبدن مينعه من : أي)اجلنابة ٌ يلزم ويتحتم الغسل من اجلنابة، واجلنابة وصف يكون 

ًالصالة، وقراءة القرآن، ومجلة من العبادات، ومسي جنبا؛ ألنه بعيد عن الطهارة، فهو من 
خرج منه بعد عن أصله، فإن خروج املين  الذي ًاإلبعاد لذلك مسي جنبا؛ ألن املاء الذي 

خرج عن أصله ومعدنه وبعد ع خرج منه جنبا بناءيوجب اجلنابة،  ًنه، فسمي من   على هذا ً
 .الوصف الذي حصل له
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ا إنزال املين بوطء أو غريه فقال: وذكر املصنف رمحه هللا يف تعريف اجلنابة  : أي)وهي(: أ
 النطفة يل اإلنسان، وه املين هو مادة أص)إنزال املين(. )إنزال املين بوطء أو غريه(اجلنابة 

نظر اإلنسان مم خلق{ :اليت قال فيها جل وعال ـ ي ل ـ َف ِ ُ َّ ِْ ُِ َ َخلق * َْ ِ ٍِمن ماء دافق ُ َ ٍ َ ْ سورة [ }ِ
ت])٦، ٥( الطارق اآلية  ِخيرج من بني الصلب والرتائب{ ، إىل آخر اآل ِِ َِ َ َّْ َ ْ ُّ ِ ْ ُُ سورة [ }َْ
 .])٧(الطارق اآلية 

 

 :غسل املوجبة للما حتصل به اجلنابة

 : أي)وغريه( بسبب وطء، والوطء هو اجلماع، : أي)إنزال املين بوطء(: وقوله رمحه هللا
ًوغريه من أسباب خروج املين على هذا النحو الذي يكون يف الوطء من خروجه دافقا 

ً أو مناما، وقد دل على ذلك ما يف الصحيح ًة ذلك بني أن يكون يقظبلذة، وال فرق يف
َ  رسول ا إن ا ال : النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقالتجاءت أم سليم إىل:  قالتمن حديث أم سلمة  ََّ ََّّ ِ ِ َ ُ َ َ

لمت قال النَّيب ملسو هيلع هللا ىلص ـ ت هل على المرأة من غسل إذا اح ـ ف ُّيستحىي من احلق،  ِ َِ َ َْ َ ََ ََ َْ َْ ِ ٍ ْ ُْ ْ َ َِ َِِْ ْ َ ْ َ ِّ ْ ِإذا رأت «: َ ََ َ ِ
َالماء َ  : وجب عليها الغسل إذا رأت املاء، ويف رواية: أي]١٣٠: بخاريصحيح ال[ »ْ

 .»هي رأت املاءإذا نعم «

لتقاء اخلتانني(: ين ما حتصل به اجلنابة قال ن : التقاء اخلتانني أي)أو   اجتماعهما، واخلتا
لرجل، وموضع ختان املرأة، ولو مل تكن خمتونة خلتانني، والًموضع ختان ا  ، هذا املقصود 

لذكر، أن  ن يوجل احلشفة رأس ا لرجل، إال  يتحقق هذا، ال يتحقق التقاء ختاين املرأة وا
ذا يتحقق التقاء اخلتانني، ودليل ذلك ما يف الصحيحني  ملرأة،  لذكر يف قبل ا يدخل رأس ا

ـ« :من حديث أيب هريرة  أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص ف ن  قى اخلتا ـ ت َإذا ال ِ َ َ َِْ َ ْ َ ُقد وجب الغسلِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ سنن [ »َ
َّإذا جلس بني شعبها األربع مث « :، ويف احلديث]٦٥١: ، وسنن ابن ماجة١٠٩: الرتمذي ِ ُْ َ َ َْ َ ََ ِ ُ َ ْ َ َ َ ِ

قد وجب الغسل ـ ف هد  ـ ت ُاج ْ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ  .]١٩١: سنن النسائي[ »ْ

 



  منصة أسوار املعرفة                                                        » الطهارة من منهج السالكني«كتاب : املرحلة األوىل 
 

 

  

                               aswaralm٣refa.com » منصة أسوار املعرفة                                    » ١٢  

 :احليض والنفاس: من موجبات الغسل

 من موجبات الغسل خروج دم : أي)فاسوخروج دم احليض والن(: بعد هذا قال رمحه هللا
ملرأة بني فرتة وأخرى، وسيأيت بيانه وإيضاحه، دم جبلة فساد احليض، وهو دم  يصيب ا

ملرأة يف فرتات معهودة، وهو دم فاسد  .يرخيه رحم ا

ْويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا { :ودليل ذلك هو قوله تعاىل ُ َُِ ْ ََ ًُ َ ََ ُ ْ ِ ِ َ َْ ِ َ َ ْ َ
َالنساء ِالمحيض ِيف ِّ ِ َ ربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن ْ ق ـ َوال ت َْ َّْ َ َ ََ َِ ُ ْ َ َ ََُّ َّ ُ َ ْ َ سورة البقرة اآلية [ }َ

 .فجعل هللا تعاىل من موجبات انقطاع دم احليض التطهر وهو الغسل. ])٢٢٢(

حليض يف وجوب  إلمجاع، ال خالف بني أهل العلم يف إحلاق النفاس  والنفاس ملحق به 
 :صنف اآلن من موجبات الغسل أربعةالغسل، ذكر امل

 .إنزال املين بوطء أو غريه• 

 .التقاء اخلتانني: الثاين• 

 .خروج دم احليض: الثالث• 

لرابع•   .خروج دم النفاس: ا

 

 :موت غري الشهيد: من موجبات الغسل

فاملوت موجب لغسل امليت، وهذا ال خالف فيه  )وموت غري الشهيد(: قال: اخلامس• 
 .علم، وهو أمر تعبديبني أهل ال

لرجل الذ ، يف قصة ا  وقصته يودليل ذلك ما يف الصحيحني من حديث ابن عباس 
وبني، وال حتنطوه وال ختمروا «: راحلته، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ـ ث ُاغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف  ِ ِّ َُْ َُ َ ََ َ َُ ُ ُُ ُِ ِ َِّ ِ َْ َ ِ ٍُ َِّ َْ

ٍ ْ
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ـ ي ُوال حتنطوه وال ختمروا رأسه، فإنه  ُ َُّ َِ َ َْ ُ ِّ َُ َُ ََ َُ ُ ـوم القيامة ملبياَِّ ي عث  ـ ًب ُ َ َ ََِّ ِ ِْ َ َْ ُ : صحيح البخاري[ »ْ
 .»اغسلوه مباء وسدر« : قوله ملسو هيلع هللا ىلصه شاهد]١٢٦٥

ها ثال أو مخسا أو «: وكذلك يف حديث أم عطية ملا توفيت إحدى بناته قال  ـ ن ْاغسل َْ ًَ َْ ً ََ َ َ ْ ِ ْ ِ

ر من ذلك إن رأينت ذلك ـ ث َأك َ َِ َِ ََّ َُْ ََ ْ ِ ْ ِ َ  .وهذا أمر متفق عليه. ]١١٩٩: بخاريصحيح ال[ »ْ

 استثناء، فإن الشهادة من خصائصها أن الشهيد ال )وموت غري الشهيد(: وقوله رمحه هللا
ركة  ع عركة بني أهل اإلسالم وأهل الكفر، من قتل يف أرض امل ُيغسل، والشهيد هو قتيل امل ُ

يما يتعلق برتك الغسل، اليت يقاتل فيها الكفار فإنه شهيد، ينطبق عليه أحكام الشهادة ف
 .وترك الصالة

ومل  جاء ذلك يف حديث جابر يف الصحيح أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر بدفن شهداء أحد يف دمائهم 
ومل يصل عليهم َّيغسلوا  ُ. 

 

 :إسالم الكافر: من موجبات الغسل

ل  الدخول يف اإلسالم، فمن موجبات الغسل أن يدخ:أي؛ )إسالم الكافر(: السادس• 
َقال« :اإلنسان يف اإلسالم، واستدلوا لذلك حبديث قيس بن عاصم يت النَّيب :َ ـ ت َّ أ ِ ُ َْ صلى  -َ

ٍ أريد اإلسالم فأمرين أن أغتسل مباء وسدر- هللا عليه وسلم ِ ِْ ِ َِ ٍ َِ َ َْ َ َ َ ُْ ََ َ ََ ْ ِ  واحلديث رواه أمحد »ُ
 .وأصحاب السنن، وحسنه مجاعة من أهل العلم

 ال :فه احملققون، وقد قال مجاعة من أهل العلمَّال، ولذلك ضعإال أن احلديث يف إسناده مق
و كان أمرا مستفيضا بينا  ًيصح دليل من السنة على وجوب الغسل للدخول يف اإلسالم، ول ً ً ٌ

 .رفُالشتهر وع
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ألمر خاص يف قضية خاصة، اَّإن هذا : وعلى القول بصحة حديث قيس بن عاصم يقال
 ألنه مل ينقل ذلك عن أمثاله ممن أسلموا وهم كثر، مل فلعله قد علق به ما يوجب الغسل؛

الغتسال  .مرهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

نه ال جيب الغسل على من أسلم، وهذا القول  ولذلك صحح املصنف رمحه هللا القول الثاين 
 يستحب، أما الوجوب فيحتاج إىل دليل أقوى :أقرب إىل الصواب لعدم الدليل، وإمنا يقال

 .من هذا، وال دليل

 :أدلة ما ذكره املصنف من موجبات الغسل

با فاطهروا{: قال هللا تعاىل( :قال رمحه هللا بعد ذلك ـ ن ْوإن كنتم ج ُ َّ َّ َ ً ُُ ْ ُ ُ سورة املائدة اآلية [}َِ
 . هذا دليل على ما تقدم من موجبات الغسل))]٦(

قربوهن حىت يطهرن{: وقال( ـ ت َوال  ْ ُ ْ َ َُّ ُ َ ْ ََ َّفإذا تطه َ َ َ َ مركم هللاَِ ْرن فأتوهن من حيث أ ََُْ َ َْ ُ ْ ِ َّ ُ ُ َْ : سورة[ }َ
قربوهن حىت {:  هذا دليل على األول والثاين، وقوله))]٢٢٢( اآلية  البقرة ـ ت َّوال  ُ ُ َْ ََ َ

َيطهرن ْ ُ ْ لرابع}َ  . دليل على الثالث وا

لغسل من تغسيل امليت، كما تقدم يف حديث أيب هريرة ، وهذا من وقد أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
 .األغسال املستحبة

َّإن هذا يدل على وجوب غسل امليت؛ ألنه إذا كان يرتتب عليه الغسل فإنه : وبعضهم قال
ب أوىل حيتاج إىل غسل، يعىن إذا كان غسل امليت يوجَّيدل على أن املغس ب ل من 

ب أوىل،  ، ًفإذا كان غسله يوجب غسال، أو يندب له الغسلًغسال، فغسل امليت من 
نوع من التكلف والبعد، وأوىل منه ما ذكرت يف  ب أوىل، لكن هذا فيه  فغسله من 
األحاديث املتقدمة يف حديث الذي وقصته راحلته، ويف حديث وفاة إحدى بنات النيب 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 هذا يف حديث قيس بن عاصم، فاملصنف رمحه هللا ذكر )وأمر من أسلم أن يغتسل(: قال
لغسل من تغسيل موجبات ال غسل، وذكر أدلتها، وكنت قد ظننت أن قوله وقد أمر النيب 
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امليت أن ذلك على وجه االستحباب، األغسال املستحبة، لكن يظهر يل وهللا أعلم من 
 .عرض املؤلف أنه أراد بذلك االستدالل لوجوب غسل امليت غري الشهيد

ب أوىل، ولكن ووجهه كما ذكرت أنه إذا أمر بغسل من غسل امليت، فغ سل امليت من 
نوع من التكلف وا  .ألدلة يف ذلك أظهر من هذاهذا فيه 

 


